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Abstrakt 

Syfte: Att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av samarbetet med 

sjuksköterskan/distriktssköterskan efter införandet av kommunal hemsjukvård. 

Bakgrund: Ansvaret för hemsjukvård överfördes från ett landsting i norra Sverige till 

kommunal nivå 2013. En stor förändring är sjuksköterskans/distriktssköterskans sätt 

att arbeta i närmare kontakt med omvårdnadspersonalen efter att ansvaret för 

hemsjukvården övertogs i kommunal regi.  

Design: Kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Deltagare: Personal från 

kommunal hemtjänst och personlig assistans som varit yrkesverksam minst sex 

månader innan övergången.  

Metod: Intervjuer (n=14) som spelades in och skrevs ut under hösten 2015 och 

tolkades utifrån kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Två huvudkategorier framkom ur analysen; Ett gott samarbete är 

utvecklande som innefattade en förbättrad tillgänglighet till distriktssköterskan och en 

förbättrad kommunikation samtidigt som det medförde en stärkt självkänsla för 

deltagarna. Hinder för ett gott samarbete innefattade otydlighet i ansvarsfördelning och 

organisatoriska strukturer som försvårade ett effektivt samarbete. Dessa två kategorier 

innebar Deltagarnas upplevelser av samarbetet med sjuksköterskan/distriktssköterskan 

inom den nya organisationen visar att övergången har medfört förbättringar för 

omvårdnadspersonalen samtidigt som det finns faktorer inom organisationen som 

försvårar samarbetet.  

Slutsats: Resultatet visar att de flesta deltagarna upplever förbättrat samarbete med 

sjuksköterskor/distriktssköterskor efter att kommunen tog över ansvaret för 

hemsjukvården, vilket på sikt kan förbättra vårdkvaliteten. En förklaring till detta kan 

vara att det under landstingets regi inte fanns något egentligt samarbete att tala om då 

det handlade om samverkan.  

 

Nyckelord: samarbete, hemtjänst, personlig assistans, kommunal hemsjukvård 

intervjustudie



 

 

Abstract 

Aim: To illuminate home care worker’s experiences of the cooperation with the 

nurses/district nurses after the implementation of municipal health care. Background: 

The responsibility for home health care was transferred in 2013 to a municipality in 

northern Sweden. A major change is that the municipal nurses/district nurses cooperate 

with home care workers on a tighter level.  

Design: A qualitative interview study based on a semi-constructed questionnaire. 

Participants: The participants were home care workers or personal assistants that had 

worked at least six months prior to the transition.  

Method: Tape recorded interviews (n=14) were transcribed and analyzed with content 

analysis.  

Results: Two main categories emerged; Benefits of Improved Cooperation that 

consisted of an improved accessibility of the district nurses and improved forms of 

communication as well as an increase of self-esteem. Factors Preventing cooperation 

consisted of unclear responsibility and organizational structures preventing effective 

team work. The participant’s experiences of cooperation with the municipal 

nurses/district nurses show improvements. The new municipal organization do have 

flaws that inhibit effective team work.  

Conclusion: The findings show that most participants experienced improved 

cooperation with nurses/district nurses after the transfer of home healthcare to the 

municipal, a fact that on a long-term perspective may improve the quality of care. One 

explanation to this improvement can be by the fact that cooperation was next to 

nonexistent before the transition and where likely just a form of liason. 

 

Key words: cooperation, home care workers, municipal home healthcare, interview 

study, personal assistants, content analysis 



 

 

SAMMANFATTNING 

Varför behövs denna studie? 

 Kunskap om samarbetet mellan omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskan/distriktssköterskan är viktig eftersom samarbetet kan påverka 

vårdkvalitén. 

 Samarbetet mellan hemtjänstpersonal/personliga assistenter och den 

kommunala sjuksköterskan/distriktssköterskan är sällan studerat efter att 

ansvaret för hemsjukvård överförts till kommunal nivå. 

Vilka är de huvudsakliga fynden? 

 Ett gott samarbete är utvecklande innebar att deltagarna upplevde att kompetens 

tillvaratas på ett bättre sätt samtidigt som det stärker dem i deras yrkesroll. 

 Hinder för ett gott samarbete innebar organisatoriska faktorer som 

resursfördelning, begränsningar i journalsystem men även en tvekan inför 

innebörden av att ta på sig ytterligare delegerade uppgifter. 

Hur bör fynden i denna studie användas i kliniskt verksamhet? 

 Resultaten av denna studie kan användas av ansvariga för organisatorisk 

utformning av hemsjukvård för att förstå hur olika yrkesgrupper inom 

hemsjukvård behöver samarbeta för att uppnå god vårdkvalité. 

 Denna studie kan användas som inspiration till ytterligare forskning inom den 

kommunala hemsjukvårdens behov att anpassa sig inför framtidens ökade krav 

på den vård som ges i hemmet. 
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Introduktion 

Förutsättningar för samarbetet mellan olika yrkeskategorier inom hemsjukvård kan 

skilja sig markant mellan olika länder. Vad många länder har gemensamt är en åldrande 

befolkning med alltmer komplexa vårdbehov som oftare behöver utföras i hemmet. 

Prognoser från ex. Japan visar på en närmast fördubbling av andelen äldre (65+) i 

befolkningen från 21% år 2007 till 40,5% fram till år 2055 (Imaiso et al. 2009). I Sverige 

följer befolkningsutvecklingen liknande mönster där andelen äldre väntas uppnå ca 25% 

till år 2060. Andelen äldre i Sverige kommer att öka mest i mindre kommuner och i 

synnerhet i glesbygdskommunerna, samtidigt som befolkningen i åldrarna 20-64 år 

väntas minska i dessa kommuner under samma tidsperiod (SCB 2015). 

 

1. Bakgrund 

1.1 Kommunal hemsjukvård i Sverige 

I Sverige regleras villkoren för hur sjukvård får bedrivas så att alla medborgare har rätt 

till lika vård via lagstiftning Hälso- och Sjukvårdslag [HSL] (SFS 1982:763). Enligt 

samma lag (SFS 1982:763) 18§ får kommuner erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet om 

detta ansvar överlåtits av landstinget. Vården skall utföras av personal med rätt 

utrustning, för att säkerställa att vården är säker, utförs på ett respektfullt sätt, finns lätt 

tillgänglig, och tillgodoser patientens behov av kontinuitet. Exempel på 

hemsjukvårdsinsatser kan vara såromläggning, medicinhantering, suturborttagning 

eller hälsoundersökningar. Kriterierna för vem som kan få hemsjukvård och vad som 

ingår i definitionen hemsjukvård varierar mellan länen. År 2011 erbjöd ungefär hälften 

av de 10 länen hemsjukvård till barn medan resterande län inte gör det. Förhandlingar 

pågår i flera kvarstående län om hur övergången skall genomföras samtidigt som den 

kan ha avstannat helt i några län. Utredningen föreslår bla. att kommuner inte skall ges 

möjlighet att anställa egna läkare trots att detta står i direkt konflikt med HSL §26 d 

(SOU 2011:55).
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Gemensamt för alla län är att hemsjukvård avser hälso- och sjukvårdsinsatser enligt 

HSL (1982:763) och att vårdtagaren inte kan ta sig till en primärvårdsinrättning för att 

få hjälp. I Gävleborgs Län anges kriteriet för att få skrivas in i kommunal hemsjukvård 

till att behovet av HSL-insatser skall pågå under minst två veckor, medan personer i 

andra län kan få hemsjukvård för enstaka hembesök som kräver en HSL-insats. Enligt 

uppföljningen från Region Gävleborg där personal inom både kommunal 

hemsjukvård/hemtjänst och primärvårdens sjuksköterskor/distriktssköterskor samt 

läkare tillfrågats, framgår att 37% av deltagarna upplevde att det blivit otydliga 

ansvarsområden sedan kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården 1 Februari 

2013. Statistiken från uppföljningen visar även på brister i överföringen av information 

mellan kommuner och landstinget och där mindre än 25% av de tillfrågade ansåg att 

övergången medfört en förbättring av informationshanteringen. Knappt hälften (ca 

40%) av de tillfrågade inom hemtjänst och hemsjukvård ansåg att samarbetet emellan 

dem har förbättrats efter kommunaliseringen av hemsjukvården samtidigt som en 

majoritet (ca 80%) ansåg att samarbetet redan fungerade bra mellan hemtjänst och 

hemsjukvård (FoU Region Gävleborg 2014). 

 

1.2 Distriktssköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor ska dessa ha förmågan att 

tillämpa fördjupade kunskaper inom fyra olika områden. Området 

Omvårdnad/vårdvetenskap innefattar exempelvis att förstå individen/familjens 

resurser i ett hälsofrämjande perspektiv, att förstå den sociala kontextens betydelse för 

hälsa och att, kunna agera och möta upp behov utifrån förändrade hälsobehov. Området 

Folkhälsovetenskap innebär bland annat att kunna förstå vad som påverkar människors 

hälsa utifrån ålder, kön och kulturella betingelser både i individens närhet men också på 

en internationell nivå. Det tredje området Medicinsk vetenskap som innefattar att 

inneha adekvat kunskap i att uppmärksamma ett förändrat hälsotillstånd, att 

självständigt kunna utföra hälsoundersökningar och initiera adekvat behandling och, att 

ha fördjupade kunskaper inom medicintekniska produkters användning. Till sist 

omfattar det fjärde området Pedagogik och vetenskap att, använda tekniker som stärker 
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patientens beslutsfattande och makt, att ha fördjupade kunskaper inom organisation 

och ledarskap för att gynna samarbetet i omvårdnaden, oavsett huvudman. Området 

innefattar även att förstå hälsoekonomi för att kunna göra medvetna val av insatser 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). 

 

I en svensk studie av Norell et al. (2013) beskriver sjuksköterskor/distriktssköterskor 

inom den kommunala sektorn att de ofta arbetar självständigt och är som regel 

beroende av att vissa arbetsuppgifter delegerats till omvårdnadspersonal. Det är inte 

ovanligt att sjuksköterskan/distriktssköterskan befinner sig i en ledarroll i en 

arbetsgrupp, där man inte personligen är delaktig i gruppens vardagliga sysslor, men 

ändå har ett formellt ansvar för vad som utförs. Craftman et al. (2012) visar att den 

kommunala organisationens utformning gör att distriktssköterskor ofta känner att det 

kan vara svårt att neka någon en delegering. Ofta utgår 

sjuksköterskor/distriktssköterskor och omsorgspersonal från helt olika lokaler, vilket 

kan försvåra sjuksköterskans/distriktssköterskans möjligheter att regelbundet följa upp 

delegerade uppgifter. 

 

1.3 Att arbeta inom hemtjänst och personlig assistans 

Studier om hemtjänstpersonal och personliga assistenters upplevelser av samarbete är 

sällsynta. Undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst har som huvudsakliga 

arbetsuppgifter att sköta personlig omvårdnad och social omsorg hos sina vårdtagare. 

Personliga assistenters arbetsuppgifter skiljer sig på så sätt att det är inriktat mot att 

sköta åtaganden som vårdtagaren, pga. sin sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan 

utföra själv, vilket kan vara allt från personlig hygien, till att få hjälp med att genomföra 

fritidsintressen (Socialstyrelsen 2006). Omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter är 

således inte statiskt utformade och kan variera utifrån den enskilda vårdtagarens 

individuella behov och önskemål. 
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Det är vanligt att undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter (dessa tre 

kategorier benämns hädanefter som omvårdnadspersonal) är den som först upptäcker 

ett förändrat hälsotillstånd hos vårdtagaren, eftersom de oftare träffar vårdtagaren än 

vad distriktssköterskan gör. Omvårdnadspersonalen har utifrån sin nära kontakt med 

vårdtagaren goda förutsättningar att lära känna både vårdtagaren själv och dennes 

närstående, och ansvarar för att varje förändrat hälsotillstånd rapporteras till ansvarig 

distriktssköterska. Omvårdnadspersonal utför även delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering, såromläggningar och 

provtagningar (Socialstyrelsen 2008). Szebehely (2006) har jämfört 

hemtjänstverksamhet inom Norden och visar på hur organisationerna gradvis gått från 

individuellt anpassade insatser på 50-talet, till budgetåtstramningar och influenser från 

tillverkningsindustrin (löpandebandsprincipen) vilket skapar en stel och i förväg 

bestämd arbetsmetod.  

 

Cooper och Urquart (2005) visade i en amerikansk studie att hemtjänstpersonal inte 

ansåg sig vara den som förmedlar information och rekommendationer om eventuella 

behandlingar till vårdtagaren. Deltagarna ansåg att deras roll mer var att observera 

eventuella förändringar i vårdtagarens hälsotillstånd och rapportera vidare, än att ge 

förslag på eller initiera några åtgärder. Det var vanligt att deltagarna avfärdade sin 

kunskap som vanligt sunt förnuft än att till fullo omsätta den kunskap de faktiskt hade i 

sitt dagliga arbete. I en amerikansk pilotstudie om personliga assistenters erfarenheter 

av sitt arbete framgick att de skulle sträva efter att göra deras brukare så självständiga 

som möjligt. Samtidigt kunde de behöva fatta beslut som gick tvärt emot vad brukaren 

själv ville för att denne saknade sjukdomsinsikt. För att kunna möjliggöra en ökad 

autonomi hos brukaren fanns ett behov av kontinuerligt samarbete med 

sjuksköterskor/distriktssköterskor för att personliga assistenter skulle ha den 

kompetens som behövdes för att sköta många av sina arbetsuppgifter självständigt 

(Clark et al. 2004). Ahlström och Wadensten (2012) visar på att det finns ett behov av 

mer utbildning hos personliga assistenter i Sverige, där också samarbetet med 

sjuksköterskor/distriktssköterskor behöver stärkas. Detta för att personliga assistenter i 
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sin tur skall ges ökade förutsättningar att främja en så hög autonomi som möjligt hos 

deras vårdtagare.  

 

1.4 Samarbete i team 

Att arbeta i team är en alltmer vanlig företeelse inom olika hälso- och 

sjukvårdsorganisationer då detta är en bra arbetsmetod för att möta patientens 

vårdbehov (Berlin et al. 2009). Individer som jobbar tillsammans för ett gemensamt 

mål definieras som samarbete (Thylefors 2013 s. 35). Teamarbete kan definieras som en 

dynamisk process som involverar två eller fler individer med kompletterande 

bakgrunder och kompetens, som delar gemensamma hälsomål och som tillsammans 

bedömer, planerar, och utvärderar patientvård. Detta uppnås genom ömsesidigt 

beroende samarbete, öppen kommunikation och delad beslutsfattandet, och genererar 

ett mervärde för patienten, organisationen och vårdpersonalen (Xyrichis & Ream 

2008). Doherty (1995) menar att teamsamarbete är beroende av att även vårdtagaren 

behandlas som en medlem i teamet och att denne involveras i arbetsprocessen. Doherty 

delar upp teamsamarbete i en femgradig nivåindelning där nivå ett minimalt samarbete 

är den lägsta formen och innebär en nästan obefintligt interaktion mellan olika 

teammedlemmar och där de ofta använder helt olika lokaler och 

kommunikationssystem. Vid nivå två basalt samarbete på distans börjar olika team att 

kommunicera med varandra på distans i gemensamma ärenden och detta styrs ofta av 

specifika frågeställningar. Vid nivå tre basalt samarbete på plats träffas olika 

teammedlemmar tillsammans mer regelbundet. På denna nivå börjar teammedlemmar 

att känna sig delaktig i ett större team även om det ofta kan vara diffust om vad alla har 

för uppgift. Nivå fyra nära samarbete i ett delvis integrerat system innebär att 

teammedlemmar kan ha gemensamma lokaler och planeringsverktyg men 

frågeställningar drivs fortfarande av patientspecifika ärenden. Här kan också team-

building möten ske om än oregelbundet. På nivå fem samarbete i ett fullt integrerat 

system jobbar teammedlemmar i gemensamma lokaler, med gemensamma system och 

har en gemensam vision om vad som skall uträttas tillsammans med vårdtagaren. Ett 

samarbete på denna nivå klarar av att hantera de mest komplicerade vårdbehov, 
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samtidigt som Doherty menar att denna nivå sällan går att uppnå då samarbete på 

denna nivå kan behöva involvera flera olika samhällsinstanser. 

Hemsjukvårdens utformning kan vara styrd utifrån organisatoriska förutsättningar och 

är sällan anpassad efter vårdtagarens individuella önskemål. Samtidigt utförs 

hemsjukvården ofta av flera olika team som inte jobbar enhetligt, vilket ger en 

fragmenterad vård och försvårar möjligheterna att bedriva en kostnadseffektiv 

vårdverksamhet (Turjamaa et al. 2014). Teamarbete skapar en trygghet för både 

vårdtagare och personal. Kommunikationsvägar blir snabba och kortare eftersom 

teammedlemmar träffas oftare. Teamarbete gör även att det kan bli lättare att ta del av 

varandras kompetens samtidigt som insatser snabbare kan sättas in när det behövs 

(Ponzer et al. 2009, Hjalmarson 2014). Ett gott organisatoriskt teamsamarbete kan 

förbättra vårdens tillgänglighet för patienten, vilket bidrar till en förbättrad vårdkvalité 

(Sharon 2005). Kontinuitet och patientsäkerhet i vården förutsätter att olika 

professioner tillsammans arbetar med informationsutbyte. Brist i kommunikationen 

inom teamet kan leda till försämrad vårdkvalitet och minskad patientsäkerhet. En god 

kommunikation är en betydande faktor i skapandet av ett fungerande arbetsklimat 

(Kihlgren et al. 2009). Wagner (2004) fann att team med tydliga gemensamma mål i 

högre grad hade nöjdare vårdtagare vilket resulterade i mer nöjda medlemmar men 

också en ökad effektivitet från vårdteamet. Kallenberg (2015) beskriver hur det finns 

både en möjlighet och ett krav på teamutveckling när olika vårdprofessioner 

samarbetar. Med högfungerande team bör teammedlemmar kunna leverera en bättre 

vård, bättre hälsa och till lägre kostnader. 

 

Lipton (2009) summerar flera olika studier som berört olika typer av teamarbete inom 

vården exempelvis läkare-farmaceut, läkare-sjuksköterska, sjuksköterska-farmaceut och 

funnit att många resultat visar på att en bättre vård erhålles där patienten handlades av 

teambaserade vårdgivare. Lipton menar att det finns mycket studier som visar på 

fördelarna med teambaserad vård men att det behöver påvisas vad dessa fördelar 

innebär i finansiella termer för både vårdgivaren och samhället i stort innan det 

kommer att implementeras i större skala. 
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1.5 Problemformulering 

Kommunal hemsjukvård är en relativt ny företeelse i Sverige och få studier har 

identifierats vid databassökning i ämnet. Det är av betydelse att belysa hur 

omvårdnadspersonal inom kommunal hemsjukvård upplever samarbetet med 

sjuksköterskan/distriktssköterskan, då behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser 

sannolikt kommer att fortsätta öka på grund av den växande äldre populationen. 

Samarbete är också viktigt att studera då studier ovan visat att ett fungerande samarbete 

skapar trygghet även för vårdtagare. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av 

samarbetet med sjuksköterskan/distriktssköterskan efter införandet av kommunal 

hemsjukvård. 

 

3. Design 

Denna studie följer strukturen från Journal of Advanced Nursing (JAN) som är en 

internationell vårdvetenskaplig tidskrift med fokus på vetenskapligt granskade artiklar 

som bidrar till ny kunskap inom det vårdvetenskapliga forskningsområdet. För att skapa 

mening och förståelse för omvårdnadspersonalens upplevelser har en kvalitativ ansats 

valts (Forsberg & Wengström 2008 s. 62). 

 

3.1 Definitioner 

Denna studie genomfördes i en norrländsk kommun där ansvaret för hemsjukvård 

övertogs 2013. I den undersökta kommunen kan en personlig assistent vara vårdbiträde 

eller ha undersköterskeutbildning. Då det ej finns någon allmän utbildning för att få 

kalla sig personlig assistent i den undersökta kommunen, väljer författarna att kalla 

dessa för personlig assistent, även om någon av deltagarna även hade 
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undersköterskeutbildning. Med omvårdnadspersonal avses i detta arbete, vårdbiträde, 

undersköterska eller personlig assistent. Hemtjänstpersonal och personliga assistenter 

arbetar parallellt med hemsjukvårdens personal som utgörs av undersköterskor, 

sjuksköterskor/distriktssköterskor samt paramedicinare (arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter). Hemsjukvården, hemtjänst och personliga assistenter utgår ifrån helt 

olika lokaler. 

 

3.2 Deltagare och urval 

För att belysa omvårdnadspersonalens upplevelser av samarbetet med kommunala 

sjuksköterskor/distriktssköterskor användes ett ändamålsenligt urval som innebär att 

personer som väljs ut, besitter specifik information som rör det aktuella 

problemområdet som skall undersökas (Hartman 2001, s. 66). Totala antalet deltagare 

var femton, varav sju kom från två olika hemtjänstområden. Övriga åtta var verksamma 

som personlig assistent från tre olika arbetsplatser inom kommunen. Från hemtjänst 

utgjordes deltagarna av tre män och fyra kvinnor och från personlig assistans var det två 

män och sex kvinnor som slutligen ställde upp på intervju. Tre av deltagarna inom 

hemtjänst och sex deltagare ifrån personlig assistans hade undersköterskeutbildning. 

Övriga deltagare hade vårdbiträdesutbildning. Inspelad data från en manlig personlig 

assistent gick förlorad under pågående transkribering och valdes därför bort. Slutliga 

antalet deltagare i studien blev fjorton (n=14) med ett åldersspann på 24 - 64 år 

(median 44) och fyra av deltagarna var män och tio var kvinnor. Omvårdnadspersonalen 

och sjuksköterskor/distriktssköterskor utgår ifrån helt olika lokaler som kan vara 

belägna på upp till några mils avstånd som längst ifrån varandra inom den undersökta 

kommunen. Deltagarnas yrkeserfarenhet inom vård och omsorg varierade mellan 3 år 

upp till 25 år (median 14). Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara anställda 

minst sex månader innan övergången av hemsjukvård till kommunen och arbeta minst 

50% tjänstgöringsgrad. Författarna tog kontakt med verksamhetschef/enhetschef med 

skriftlig information via e-mail om önskan att få intervjua omvårdnadspersonal (Bilaga 

1). Då inget hinder från verksamheterna uppdagades i detta skede valde författarna 

själva ut geografiska områden både inom och utanför den undersökta orten. Sedan 
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informerades samtlig omvårdnadspersonal inom hemtjänst och personlig assistans både 

skriftligt och muntligt om studiens syfte, urval och att intervjuerna skulle spelas in, samt 

att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt (Bilaga 2). Informationen skickades även 

ut via e-mail samt via meddelandefunktion i deras journalsystem (som inte används 

inom personlig assistans). Deltagarna informerades både i förväg och i samband med att 

intervjun skulle påbörjas om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun och 

att även i efterhand begära att intervjun inte skulle inkluderas i studien. Utav de fyra 

olika arbetsplatserna inom personlig assistans som tillfrågades att delta i studien, visade 

totalt fyra deltagare sitt intresse av att delta i studien vid första kontakten. En av de fyra 

arbetsplatserna för personlig assistans som tillfrågades tackade nej helt och hållet till att 

delta i studien. Ytterligare två deltagare från personlig assistans visade sitt intresse efter 

muntliga påminnelser i samband med besök på deras arbetsplats, och ytterligare två 

deltagare från personlig assistans anmälde sitt intresse efter påminnelse via 

telefonkontakt. En av deltagarna som hade anmält sig deltog inte i intervju på grund av 

sjukdom. Totala antalet personer som förfrågan gick ut till inom hemtjänst var 30st, 

varav en själv anmälde intresse om att delta. Författarna fick även till hemtjänsten gå ut 

med påminnelser upprepade gånger via olika kontaktvägar, både muntligt och skriftligt. 

Trots upprepade påminnelser (1 per vecka) under ca två veckor kom inga fler svar och 

ytterligare en hemtjänstgrupp (ca 20st) kontaktades. Svar om sex personers möjlighet 

till deltagande erhölls då med kort varsel. 

 

3.3 Etiska överväganden 

Författarna utgår ifrån World Medical Association (WMA 2013), även kallad 

Helsingforsdeklarationen, avseende att beakta och värna om att deltagarnas integritet 

och konfidentialitet inte kränks under insamlandet av data eller i presentationen av 

resultatet. Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra krav på vad forskning på 

människor bör innehålla för att upprätthålla en god forskningsetik. Dessa krav 

beaktades av författarna till denna studie. Informationskravet innebär att deltagare 

innan studien skall informeras om studiens syfte, metod, vem som ansvarar för studien 

och vad resultatet kommer att användas till och att deltagande är frivilligt och kan när 



 

10 
 

som helt tas tillbaka av deltagaren. Samtyckeskravet innebär att deltagaren helst i skrift, 

visar att denne är införstådd i att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

utan negativa följder. Om inte skriftligt medgivande kan ges bör medgivandet bevittnas 

och dokumenteras formellt. Konfidentialitetskravet innebär att data skall presenteras på 

ett sådant sätt att det inte ska kunna spåras eller härledas till någon enskild deltagare. 

Eventuell information som kan härledas till en specifik deltagare måste förvaras på ett 

sådant sätt att ingen obehörig har tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att 

insamlad data endast får användas i forskningssyfte. Efter att enhetschefer beviljade 

tillstånd att intervjua personal, träffade författarna hemtjänstpersonal och personliga 

assistenter på deras respektive arbetsplatser. De informerades om studiens syfte, att 

deras deltagande var frivilligt, att intervjuerna skulle spelas in och att de kunde avbryta 

sitt deltagande när som helst under arbetets gång. Deltagarna gav därefter muntligt 

samtycke. Allt insamlat intervjumaterial hanterades konfidentiellt så att det enbart var 

handledare och författarna som hade tillgång till materialet.  

 

3.4 Datainsamling 

Data insamlades i form av ljudinspelade intervjuer som transkriberats till text. Några av 

intervjuerna genomfördes med kort framförhållning och alla hölls på deltagarnas 

respektive arbetsplats, ibland på arbetstid eller i direkt anslutning till att deltagaren gick 

av ett arbetspass. I den mån det gick, hölls intervjuerna i avskilda lokaler på deltagarens 

arbetsplats. Intervjuernas längd varierade från ca 20 till 30 min. Frågorna baserades på 

en intervjuguide med semistrukturerade kärnfrågor (Bilaga 3) och följdfrågor kunde 

ställas beroende på vad deltagaren själv valde att berätta utifrån kärnfrågorna.  

 

3.5 Analys 

För att analysera de transkriberade intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys på 

manifest nivå. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är innehållsanalys en lämplig 

metod att använda när syftet är att lyfta fram data på en individnivå och att erhållen 

data skall vara relevant för ett specifikt sammanhang. Graneheim och Lundman skriver 
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vidare att denna metod används lämpligen då behovet är att fånga upp manifest 

innehåll ur intervjutexterna. Manifest innehåll är sådant en text beskriver ordagrant och 

det skall inte vägas in hur intervjupersonen uttrycker sina svar, ex. tonläge, 

kroppsspråk, pauser eller om de talar runt frågan. Manifest innehållsanalys är lättare att 

genomföra med ett tillförlitligt resultat för oerfarna forskare. Tillvägagångsättet vid 

innehållsanalys innebär att meningsbärande stycken i en text lyfts fram och stegvis 

kortas ner för att avgränsa ett manifest innehåll ur texten utan att kärninnehållet går 

förlorat under analysprocessen. Först lästes hela intervjutexterna av båda författarna för 

att få en övergripande känsla av innehållet. Därefter påbörjades djupare analys av 

intervjutexterna där meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte 

identifierades och lyftes fram. Dessa meningsbärande enheter kortades ner ytterligare 

men med bibehållet kärninnehåll, s.k. kondensering, till koder som i sin tur delades in i 

kategorier och subkategorier (Jfr Graneheim & Lundman 2004). Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1: exempel på analys av intervjuerna 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Tidigare var det ju, på 

vårdcentralen hade dem 

kunder hela förmiddagarna. 

Man fick inte tag på dem 

förrän eftermiddagen, när de 

gjort bort allt det där. Ibland 

fick man vänta tills nästa dag. 

Det var väldigt svårjobbat och 

trögt. Nu går det på en gång. 

På vårdcentralen 

hade de kunder hela 

förmiddagarna. 

Ibland fick man 

vänta till nästa dag. 

Kommunala 

distriktssköterskor 

är mer tillgängliga 

än landstingets 

sjuksköterskor. 

Förbättrad 

kommunikation 

och 

tillgänglighet. 

Ett gott 

samarbete är 

utvecklande. 

Vi träffas ofta och tar upp 

saker hela tiden, så vi har tur 

nu när vi har sjuksköterskor 

som vi kan prata med. Vissa 

sjuksköterskor gör på ett visst 

sätt, vissa kan vara trevligare, 

så de kan ha med personlighet 

att göra. 

Vi träffas ofta och tar 

upp saker hela tiden, 

så vi har tur nu när vi 

har sjuksköterskor 

som vi kan prata 

med. 

Kommunikationen 

har förbättrats. 

Förbättrad 

kommunikation 

och 

tillgänglighet. 

Men jag tror att det har blivit 

bättre, även om de som satt 

här var nära, så var det ändå 

så krångligt att få tag på dem. 

Det var telefontider, ja det var 

krångligt. Nu är det inte det 

på samma sätt. Jag tycker 

man har fått en bra lösning. 

Även om de som satt 

här var nära, så var 

det ändå så krångligt 

att få tag på dem på 

grund av 

telefontider... 

Kommunala 

distriktssköterskor 

är mer tillgängliga 

än landstingets 

sjuksköterskor. 

Förbättrad 

kommunikation 

och 

tillgänglighet. 

 

3.6 Strävan efter trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

Svårigheter med att göra en studie baserad på innehållsanalys kan enligt Graneheim och 

Lundman (2004) vara att uppnå trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Författarna 

har för att stärka trovärdigheten i denna studie presenterat data med hjälp av citat, samt 

exempeltabell på hur kondensering av meningsbärande enheter genomförts för att få 
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fram slutliga kategorier. Pålitligheten har stärkts genom att författarna använde sig av 

en intervjuguide för att säkerställa att alla deltagare fick besvara samma kärnfrågor, 

även om dessa kärnfrågor kunde ställas i olika följd beroende på hur mycket deltagaren 

själv valde att prata om. Intervjuguiden har som funktion att minimera risken av att en 

ökad förförståelse hos författarna påverkat vilka frågor som ställdes i senare intervjuer 

(Jfr Granheim & Lundman 2004). Resultaten från den transkriberade datan har 

diskuterats regelbundet med handledare för att säkerställa dess korrekthet och att den 

är relevant utifrån studiens syfte. Författarna har i denna studie presenterat deltagarnas 

åldersfördelning, kön, erfarenhet inom omsorgen, yrkeskategori och deras utbildning 

inom omsorg, för att ge läsaren en så tydlig grund som möjligt för att själv avgöra 

studiens överförbarhet, dvs. om presenterad data kan erhållas ur en liknande eller större 

urvalsgrupp. 

 

4. Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier; Ett gott samarbete är utvecklande och Hinder för 

ett gott samarbete. Kategorier och underkategorier presenteras i Tabell 2. Innehållet i 

varje kategori presenteras i löpande text och för att bibehålla konfidentialiteten tilldelas 

inte citaten något deltagarnummer. 

Tabell 2: Resultatöversikt 

Kategorier Underkategorier 

Ett gott samarbete är utvecklande Förbättrad kommunikation och tillgänglighet 

Kompetens tillvaratas 

Ökat självförtroende 

Nya delegerade uppgifter utvecklar 

Hinder för ett gott samarbete Tvetydighet gällande delegering 

Brist på samordning av insatser 

Brister och otydligheter gällande dokumentation 
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4.1 Ett gott samarbete är utvecklande 

Deltagarna beskriver samarbetet som utvecklande genom förbättrad kommunikation, 

att kompetens tillvaratas, ökat självförtroende och att nya delegerade uppgifter 

utvecklar dem i deras yrkesroll. 

 

4.1.1 Förbättrad kommunikation och tillgänglighet 

Nästan alla deltagare tycker att kommunikationen har blivit bättre sedan kommunen 

tog över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Organisationens utformning i den 

kommunala hemsjukvården anses sätta brukarna i centrum och fokuserar mer på 

kontinuitet i den vård och omsorg som ges hos varje vårdtagare. Att ha tillgång till ett 

direktnummer som de kan ringa till, är något som samtliga deltagare beskriver som 

positivt. Sjuksköterskan/distriktssköterskan som svarar i telefon oavsett tidpunkt på 

dygnet, upplevs ofta känna till vårdtagarna bättre, vilket underlättar kommunikationen 

och därmed insättning av eventuella brådskande insatser. Brist på direktnummer i 

landstinget gjorde att personal var hänvisade till att ringa 1177 på kvällar och helger. 

Flera av deltagarna återkommer till hur mycket enklare det är för dem att få kontakt 

med den kommunala sjuksköterskan/distriktssköterskan, jämfört med när de var 

tvungen att vända sig till primärvårdens distriktssköterskor. 

"...de hade kunder bokat in hela förmiddagarna, de hade telefontid en timme på 

morgonen bara. Ringde man inte då, då fick man ju inte tag på dem förrän på 

eftermiddagen någon gång... Ibland fick vi vänta ända till nästa dag. Det var 

väldigt svårjobbat och trögt." 

 

Några deltagare beskrev att de uppfattade att även vårdtagarna ansåg att samarbetet 

förbättrats, att grupperna jobbade tillsammans för deras bästa. 

“Samarbetet är mycket bättre och det tror jag vårdtagarna upplever också. Att 

det inte är “dem och dem” utan det är en grupp tillsammans, som arbetar för att 

det ska bli bra.” 
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4.1.2 Kompetens tillvaratas 

Deltagare från både hemtjänst och personlig assistans uttrycker en känsla av att den 

kommunala distriktssköterskan genom deras samarbete bättre tar tillvara på 

omvårdnadspersonalens kompetens för vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter än vad 

landstingets distriktssköterskor gjorde. De känner att deras kompetens uppskattas mer 

när de får utföra arbetsuppgifter som de inte fick göra när det var landstinget som hade 

ansvar för hemsjukvården. Enligt deltagarna fick de tidigare inte göra omläggningar 

eller ge tex Fragmininjektioner, trots att de tyckte att de hade kompetens att utföra 

detta. 

“...Jag tycker det är jättebra. Vi är trots allt kunniga i arbetet. Vi har sådan 

utbildning och då tycker jag att man kan utnyttja det också… Jag tycker det är 

bra att vi får vara med och hjälpa till mer... tidigare kunde vi som inte, eller fick 

inte göra det själva, så det är positivt. Nu kan vi få assistera när det gäller 

omläggningar till exempel. Tidigare fick vi inte göra något... Vi fick inte hjälpa 

till med några HSL-insatser överhuvudtaget.” 

 

4.1.3 Ökat självförtroende 

När det gäller den kommunala sjuksköterskans/distriktssköterskans samarbete överlag, 

upplever deltagarna att dessa litar på dem, vilket ger dem en känsla av ökat 

självförtroende i deras eget arbete. Flera deltagare från både personlig assistans och 

hemtjänst beskriver att de vågar ta mer ansvar när de utför olika hälso- och 

sjukvårdsuppgifter, pga. det förbättrade samarbetet med 

sjuksköterskan/distriktssköterskan i kommunen. De upplever att de kan göra mer saker 

eftersom de vet att de har sjuksköterskan/distriktssköterskan som back-up. Deltagarna 

beskriver att det blir lättare att få stöd när det behövs och att det är tryggt att känna att 

sjuksköterskan/distriktssköterskan är tillgänglig om de skulle blir osäkra på hur en 

delegerad uppgift skall utföras. Alla deltagare berättar om problem som kantat 

samarbetet och kommunikationen med landstingets distriktssköterskor. Flera deltagare 
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kommer också in på en känsla av att känna sig nedvärderad av landstingets 

distriktssköterskor när man sökte deras hjälp. 

“...det är jättemycket bättre nu... Landstingets sjuksköterskor hade inget 

förtroende för oss, inget riktigt förtroende. De sa att de hade det, men i 

praktiken så hade de inte det. De var väldigt hårda på alla insatser. De tog ifrån 

oss allt självbestämmande som vi hade haft i många år med våra brukare... Allt 

var strikt, de trodde inte på oss fastän vi känner våra brukare bäst. Vi är med 

dem varje dag... vi kom inte överens riktigt, vi kände oss nedtryckta.” 

 

4.1.4  Nya delegerade uppgifter utvecklar 

De flesta deltagarna upplever att utbildningens utformning inför delegering är bättre i 

kommunen jämfört med hur det var inom landstinget. De upplever att utbildningen är 

mer strukturerad i kommunen, att den är mer specifik och brukaranpassad än vad det 

var innan kommunen tog över. 

 

De flesta deltagarna från hemtjänsten upplevde att många av deras arbetsuppgifter har 

förändrats, men också att nya tillkommit. Nästan alla deltagare från hemtjänsten var 

direkt positiva till att få delegering på nya arbetsuppgifter som man tidigare inte haft. 

Några deltagare nämner även hur det kan effektivisera den vård och omsorg som ges 

när omvårdnadspersonalen ges utrymme att åtgärda vissa problem som traditionellt 

kräver en sjuksköterskeinsats. Endast tre av deltagarna som var verksamma som 

personlig assistent upplevde att det tillkommit några nya omvårdnadsuppgifter. 

“...just det där att vi får göra lite mer, ta lite ansvar när man vet att man kan 

det, byta ett plåster eller nått. Då blir samarbetet bättre mellan sköterskorna 

och oss när man kan som hjälpas åt. Så tror jag vårdtagarna också tycker det 

blir bra.” 
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Några deltagare nämner också en ökad känsla av stolthet i sitt yrke av att få lära sig och 

utföra nya uppgifter. Samtidigt finns en viss tillförsikt i att ta på sig mer uppgifter, då 

det inte tydligt är klarlagt vad det innebär för individens kompetensutveckling av att ta 

på sig mer ansvar. Alla deltagare uttryckte en gemensam syn på att ta emot delegering 

var något som förväntades av dem. 

"Jag tycker att nu när kommunen har ansvaret så sköter vi uppgifter själva, de 

överlåter ganska mycket till oss så att vi får ta mer ansvar då vi känner 

brukarna bäst..." 

 

4.2 Hinder för ett gott samarbete 

Deltagarna beskriver hinder för ett gott samarbete som tvetydighet gällande delegering, 

brist på samordning av insatser samt brister och otydlighet gällande dokumentation. 

 

4.2.1 Tvetydighet gällande delegering 

Alla deltagare beskrev en tvetydighet gällande att ta emot delegeringar. Att det är 

frivilligt ställs i direkt konflikt med minskade möjligheter att kunna fortsätta jobba inom 

omsorgen om man väljer att avstå från en delegering vilket kan utgöra ett hinder i 

samarbetet med sjuksköterskan/distriktssköterskan. Samtidigt skapar det ytterligare 

konflikter inom arbetsgruppen om man väljer att inte ta på sig vissa delegeringar. Det 

verkar som att man inte bara ser till den egna förmågan utan ser sin roll tillsammans 

med kollegor och hur det kan påverka dem om man inte har delegering på vissa 

moment. Endast en deltagare tyckte att det var utan tvekan att avstå en delegering vid 

osäkerhet, även om detta kunde påverka anställningen. 

"Det finns säkert många som tackar ja till delegeringen för att behålla jobbet 

trots att det känns jobbigt för dem..." 

 



 

18 
 

Samtidigt fanns det inte någon tydlig syn på vad som kunde anses vara förväntade 

åtaganden hos deltagarna, eller vad som kunde vara exempelvis lönegrundande eller 

premieras på annat sätt av att ta på sig utöver redan befintliga arbetsuppgifter. 

 

4.2.2 Brist på samordning av insatser 

Några deltagare beskriver att det medfört ett slöseri med fördelning av resurser efter att 

kommunen tagit över ansvaret för hemsjukvård. De beskriver att ansvariga för 

hemsjukvården valde att ta tillbaka vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av 

omvårdnadspersonalen och att hemsjukvården gjorde tjänsteköp på detta istället. 

Deltagarna beskrev hur de kunde vara hos brukaren eller i samma trapphus och 

samtidigt kom annan personal från hemsjukvården för att ge mediciner som de haft 

delegering på tidigare. Deltagarna beskriver att detta är bristande samordning av de 

olika yrkesgruppernas arbetsinsatser och att ett samarbete därmed inte främjas. 

“... om det är medicin i samband med fika, då ger vi medicin också. Men om det 

bara är rent medicininsatsen… då blir det tjänsteköp. Det är vansinne. Vi kan 

vara där kl 14.00 och sen kommer de 14:05 och ska ge medicin, när vi sitter ner 

tillsammans med brukaren. Det är helt korkat.” 

 

4.2.3 Brister och otydlighet gällande dokumentation 

Deltagarna beskrev att det nya journalsystem som ersatt det tidigare gemensamma 

journalsystemet försvårar det dagliga informationsutbytet mellan 

omvårdnadspersonalen och de kommunala sjuksköterskorna/distriktssköterskorna, 

vilket upplevdes av deltagare som ett hinder i samarbetet. Några deltagare berättade att 

det var olika rutiner för hur dokumentationen skulle utföras beroende på arbetsplats. 

Dokumentationen kunde variera från enbart muntlig rapportering, till att skriva i ett 

block till att dokumentera i elektroniska journalsystem. Flera deltagare beskrev en 

osäkerhet kring vem som skulle ta del av deras dokumentation, både från tiden före 

kommunen tog över och att samma osäkerhet fanns kvar efteråt och utgjorde ett hinder 

i samarbetet. 



 

19 
 

“... det missas ju en hel del, tycker jag på grund av dokumentationen alltså… jag 

skulle vilja att min distriktssköterska läste mina anteckningar.“ 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av 

samarbetet med sjuksköterskan/distriktssköterskan efter införandet av kommunal 

hemsjukvård. Analysen resulterade i två kategorier och sju underkategorier. 

Huvudkategorierna är: Ett gott samarbete är utvecklande och Hinder för ett gott 

samarbete. Kategorin Ett gott samarbete är utvecklande bestod av underkategorierna: 

Förbättrad kommunikation och tillgänglighet, Kompetens tillvaratas, Ökat 

självförtroende, Nya delegerade uppgifter utvecklar. Kategorin Hinder för ett gott 

samarbete bestod av underkategorierna: Tvetydighet gällande delegering, Brist på 

samordning av insatser och Brister och otydligheter gällande dokumentation.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att kommunicera och att vara tillgänglig 

beskrevs av deltagarna som en viktig förutsättning för ett väl fungerande samarbete. 

Enligt Leonard, Graham och Bonacum (2004) är effektivt teamarbete viktigt för att 

uppnå patientsäkerhet. En studie av Gausvik et al. (2015) visar att en förbättrad 

kommunikation i olika team blir en nyckel till ökad kvalitet i vården. Korrekt och snabb 

kommunikation krävs för vård av god kvalitet. Vikten av säker kommunikation ökar inte 

bara trivseln utan minskar också den potentiella risken att personal slutar. Brock et al. 

(2013) fann att kunskap och attityder till kommunikation i team förbättrades efter 

teamträning i en grupp av 4 olika sjukvårdsprofessioner under utbildning. En slutsats av 

resultatet är att det är viktigt för ledare i den kommunala hemsjukvårdsorganisationen 

att ständigt arbeta med fortbildning i teamkommunikation, eftersom både 

patientsäkerhet, vårdkvalitet och personalhälsa kan bibehållas med god 

teamkommunikation. 
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Resultatet visar att omvårdnadspersonalen ibland beskrev att de uppfattar att även 

vårdtagare upplever att samarbetet förbättrats, vilket kan antas ha förbättrat vardagen 

för dessa vårdtagare. West och Sacramento (2004) menar att samarbete i team visat sig 

vara ett fördelaktigt koncept för att uppnå en gemensam vård av god kvalitet. Enligt Bail 

och Morrison (2011) är fördelen med att olika professioner samarbetar i team kring 

patientens vård, att de lättare kan se olika vårdbehov hos patienten och att hela teamet 

strävar efter gemensamma mål för att uppfylla patientens vårdbehov. Jean Watson 

fokuserar i sin omvårdnadsteori på omsorgen som en ömsesidig process där även 

vårdarens förmåga att ta hand om sin egen hälsa är viktigt för att kunna ge en god 

omvårdnad, t.ex. att träna upp sin förmåga att vara medvetet närvarande. Vårdarens 

förmåga att ta hand om sig själv är grundläggande för att kunna engagera sig i vårdande 

relationer, t.ex. att kunna visa medkänsla med patienten (Jfr Wiklund Gustin & 

Lindwall 2012 ss. 264-265, 268-270). Vårdarens egen hälsa har betydelse för att skapa 

ett vårdande ögonblick där vi ”ställs inför den andres annanhet och sårbarhet”, ett 

ögonblick som präglas av närvaro i nuet (Wiklund Gustin & Lindwall 2012 s. 269). 

Vårdaren är patientens miljö, hon eller han finns inte bara i miljön. Vårdaren påverkar 

patienten genom sina handlingar och sin energi (Jfr Wiklund Gustin & Lindwall 2012 ss. 

264-265, 268-270). En slutsats av resultaten är vikten av att omvårdnadspersonalen får 

stöd och hjälp att upprätthålla ett gott samarbete i teamet för att både patienten och 

omvårdnadspersonalen ska må bra och därmed tillsammans kunna skapa en vårdande 

relation. 

 

Resultatet av studien visar att deltagarna beskrev att deras kompetens nu tillvaratas 

efter införandet av kommunal hemsjukvård, ett ökat självförtroende och att nya 

delegerade uppgifter upplevdes som utvecklande. Delegering av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter kan ha positiva effekter genom att man tar tillvara på 

omvårdnadspersonalens kunskaper, erfarenheter och färdigheter. De positiva effekterna 

är viktiga både för verksamheten och för den enskilda personens utveckling, 

arbetsglädje och engagemang (Fallström 2013). I vår studie talar 
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omvårdnadspersonalens känsla av utveckling och ökad yrkesstolthet för en positiv 

förändring i samarbetet gentemot den kommunala sjuksköterskan/distriktssköterskan. 

Maurits et al. (2015) visade i en holländsk studie där både sjuksköterskor (n=116) och 

undersköterskor/vårdbiträden (n=146) i hemtjänst upplevde att en hög autonomi var 

viktigt för deras arbete. Att ha inflytande i beslutsprocesser som rörde deras dagliga 

arbetsinsatser var starkt bidragande till att vilja fortsätta vara verksam inom vårdyrket. 

En slutsats av resultaten är att det är viktigt för ledare för hemsjukvårdsorganisationen 

att i framtiden sträva efter att bibehålla dessa positiva upplevelser eftersom de gynnar 

både vårdtagare och anställd. 

 

Resultatet visar att deltagarna beskrev hinder för ett gott samarbete i form av en 

tvetydighet av att ta emot delegeringar. Att ta emot delegering är frivilligt men detta 

ställs i direkt konflikt med möjligheterna att kunna fortsätta jobba inom omsorgen om 

man väljer att avstå från en delegering. Delegering av medicinska arbetsuppgifter kräver 

en individuell bedömning av både behov och lämplighet. Ansvar för den bedömningen 

ligger hos den sjuksköterska/distriktssköterska som utfärdar delegeringen (Fallström, 

2013). Gransjö et al. (2015) fann att det var rutinmässigt att acceptera 

läkemedelsdelegering och att det är en integrerad del av omvårdnadspersonalens jobb, 

som i allmänhet inte ifrågasätts. I en svensk studie av Craftman et al. (2012) framgår att 

regelverket kring delegering ofta inte går att efterfölja i verkligheten och att delegering 

ibland måste ges till personal som saknar medicinsk kompetens, bara för att klara av 

den dagliga verksamheten inom hemsjukvård. En reflektion är att i takt med att allt fler 

vårdas hemma och med mer komplicerade sjukdomstillstånd, så ökar också kraven på 

kompetensen hos omvårdnadspersonal som är verksamma i hemmet. Att implementera 

en standardiserad utbildningsplattform har visat sig vara positivt för både 

sjuksköterskor/distriktssköterskor och omvårdnadspersonal. Detta genom att ge 

möjlighet att öva på olika moment, exempelvis omläggningar, injektioner etc. som sedan 

kommer att delegeras av distriktssköterskor (Munn et al. 2013, Weir 2015). Smyth 

(2015) lyfter fram möjligheten att säkerställa omvårdnadspersonalens kunskaper genom 

att använda sig av OSCE (Objective Structured Clinical Examination), som är en 

praktisk examinationsform, där deltagaren får utföra olika praktiska moment i en 
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simulerad miljö. En slutsats av resultatet är att problematiken kring delegeringar är 

något som ständigt måste debatteras. Det är inte förenat med patientsäkerhet att 

omvårdnadspersonal rutinmässigt blir delegerade arbetsuppgifter utan att alltid inneha 

reell kompetens för uppdraget. Sjuksköterskan och/eller distriktssköterskan som 

utfärdar delegeringen har ett stort ansvar i delegeringsprocessen. Resultaten visar att 

deltagarna beskrev en brist på samordning av insatser i den kommunala 

hemsjukvården. De beskriver att ansvariga för hemsjukvården tog tillbaka vissa 

arbetsuppgifter som tidigare utfördes av omvårdnadspersonal och att hemsjukvården 

gjorde tjänsteköp på dessa istället. Ackerby et al. (2006) skriver i en rapport om 

produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården att ökad effektivitet innebär att 

både minska på resursslöseriet och att omfördela resurser mellan olika delar av 

verksamheten. För hälso- och sjukvård innebär det att effektivitet bedöms utifrån olika 

aspekter, tex den medicinska professionens bedömning av vad som är effektivast. Även 

patientens bedömning av vad som är god vård eller politikers bedömning utifrån de mål 

som reglerats i HSL är faktorer som påverkar vad som är en effektiv resursanvändning. 

Några deltagare i studien beskrev att vissa kompetenser inte tillvaratas fullt ut, vilket 

visar på behov av att utveckla arbetsfördelningen mellan verksamhetens olika 

yrkesgrupper för att åstadkomma en effektivare resursanvändning. Deltagare menade 

att de kunde befinna sig hos en brukare samtidigt som annan sjukvårdspersonal kom dit 

och gav mediciner som de tidigare haft delegering på. Detta kan vara ett exempel på att 

bemanningen inte alltid utgår ifrån brukarnas behov och att det kan vara en ineffektiv 

användning av den kommunala sjukvårdens resurser. Enligt 

kostnadseffektivitetsprincipen har hälso- och sjukvård en skyldighet att utnyttja sina 

resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Resurser som sparas in genom att 

verksamheten effektiviseras kan istället användas för att tillgodose andra behov i 

verksamheten (Socialstyrelsen 2007). Andersen och Westgaard (2015) visar i en studie 

på hemtjänstpersonal i Norge hur bristfälliga kommunikationsvägar efter stora 

organisationsförändringar kan medföra negativa konsekvenser i deras dagliga arbete 

och bidra till ökad stress och sjukfrånvaro bland hemtjänstpersonalen. Att arbeta under 

otydlig ansvarsfördelning var också faktorer som hämmade hemtjänstpersonalens 

arbete. Clark (2009) menar att det inte räcker med att sätta olika personer i samma 

lokal för att kalla dem ett team. De måste få utbildning inom teamarbete och ges 
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möjlighet att träna på kommunikation och samarbete för att det ska fungera på sikt. En 

slutsats av studiens resultat är att det finns förbättringsområden i den kommunala 

hemsjukvården där det går att undvika parallella organisationer och därmed 

resursslöseri. 

 

Det kanske största hindret för samarbete utgörs av organisationens uppbyggnad där 

hemsjukvård, hemtjänst och personlig assistans är olika verksamheter men som skall 

samarbeta mot gemensamma vårdrelaterade mål. Det blir en närmast omöjlig uppgift 

att skapa effektiva team när olika teammedlemmar kan ha olika rutiner, journalsystem 

och inte minst utgår från helt olika lokaler. Detta gör det mindre troligt att teamarbetet 

på sikt kan utvecklas vidare från det första stadiet i Dohertys (1995). Lundgren och 

Molander (2008, s. 39) menar att det blir omöjligt för en enstaka person inom en 

profession att ha all kunskap som behövs för sjukvårdens olika specialiteter. Berlin et al. 

(2009, s. 16) menar att fördelar med att arbeta i team inte bara innebär ett 

välbefinnande för teamets medlemmar, utan att detta även blir ett sätt att bryta ned 

olika typer av organisatoriska gränser. Teamorganisering främjar en prestigelös 

samverkan och motverkar hierarkiska relationer, vilket även påvisades av Gausvik et al. 

(2015). Detta stämmer även med resultat i vår studie där deltagarna upplevde en 

förbättrad kommunikation och att organisationens utformning inom den kommunala 

hemsjukvården sätter brukarna i centrum och fokuserar på kontinuitet. Eika et al. 

(2015) menar att kontinuitet och spontana samarbeten är en viktig nyckelaktivitet för 

att stödja vårdtagarens vårdkvalitet. Samspelet mellan olika personalkategorier, samt 

personalflexibilitet främjar informationsflödet genom olika omvårdnadsprocesser, vilket 

i sin tur främjar omvårdnad av god kvalitet.  

 

Som helhet visar studiens resultat att många av deltagarna upplever en förbättring av 

samarbetet efter att kommunen tog över ansvaret för hemsjukvården. Deltagarna 

beskrev att ett gott samarbete med sjuksköterskan/distriktssköterskan är utvecklande. 

Trots att resultatet pekar på förbättringar i samarbetet så pendlar samarbetet mellan 

nivå ett och två utifrån Dohertys (1995) femgradiga nivåskala, vilket talar för att det 
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finns mycket som kan förändras inom organisationen för att ytterligare främja ett 

närmare teamsamarbete. Omvårdnadspersonalen och 

sjuksköterskorna/distriktssköterskorna i studien utgår från olika lokaler och använder 

delvis olika dokumentationssystem, så kallat minimalt samarbete. Deltagarna 

kommunicerar med varandra på distans i gemensamma ärenden och de har ofta 

specifika frågeställningar, så kallat basalt samarbete på distans (jfr Doherty 1995). För 

att enkelt uppnå åtminstone nivå tre och fyra i samarbete enligt Doherty, krävs att 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskorna/distriktssköterskorna inför regelbundna 

träffar, att samtliga får känna sig delaktiga i teamet och att de har gemensamma lokaler 

och planeringsverktyg. En slutsats är att ledare för hemsjukvårdsorganisationen kan 

med relativt enkla medel hjälpa och stödja teamet att uppnå nivå 4 och att därefter sikta 

mot nivå 5 där den gemensamma visionen om vad respektive vårdtagare behöver står i 

centrum. Wheelans teamteori (2013, s. 143-156) beskriver hur en organisation kan 

underlätta så att olika grupper utvecklas till effektiva team inom verksamheten genom 

att, ha en tydligt formulerad målsättning på både organisationens och gruppens 

målsättning, att stödja innovationer, att förvänta sig framgångar, att värdesätta en hög 

kvalitet och service och att belöna teamprestationer mer än individuella prestationer. En 

slutsats är att omvårdnadspersonalen behöver hjälp och stöd från en närvarande 

ledning för att kunna förmå teamet att utvecklas och därmed sörja för en god 

omvårdnad och en god arbetsmiljö, två begrepp som går hand i hand. 

 

5.2 Metoddiskussion 

I denna studie har kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod tillämpas när tidigare 

forskning och teorier inte kan, eller bara delvis ger svar på ett givet problem. Det är av 

stor vikt att data till en kvalitativ studie inhämtas i rätt kontext, det vill säga att 

deltagaren intervjuas i det sammanhang som fenomenet handlar om. Exempelvis ett 

fenomen om deltagarens arbetsplats bör inte undersökas i deltagarens hem utan då på 

dennes arbetsplats (Creswell 2007, s. 37, s. 40). 
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För att analysera de utskrivna intervjuerna användes kvalitativ innehållsanalys då 

denna metod ansågs av författarna som mest passande för att kunna besvara syftet med 

denna studie. Kvalitativ innehållsanalys kan användas för att ta reda på vad en person 

känner inför ett specifikt fenomen, men inte för att förklara varför personen ger ett 

specifikt svar. En stor utmaning med att eftersträva trovärdighet var att hitta 

meningsbärande stycken och samtidigt hålla dessa lagom stora så att de inte blir för 

breda eller för smala i sitt innehåll (Graneheim & Lundman 2004). Analysprocessen har 

diskuterats under handledning för att ytterligare försöka stärka arbetets pålitlighet. Ett 

exempel från analysprocessen presenteras. Ålder, kön, arbetslivserfarenhet och 

arbetsplats hos alla deltagare (n=14) har redovisats för att ge läsaren en grund utifrån 

att själv kunna bedöma arbetets överförbarhet. Alla intervjuer i denna studie 

genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser. I denna studie tillämpades ett 

ändamålsenligt urval vilket innebär att personer som ansågs ha erfarenheter av området 

tillfrågades om att delta. Hartman (2001, s. 66) lyfter fram att en studie som baseras 

utifrån ett ändamålsenligt urval, visserligen uppfyller kriteriet att fånga upp en viss typ 

av deltagare eller information, men samtidigt begränsas förutsättningarna för att kunna 

påstå att resultatet kommer att vara generellt gällande inom större grupper eller 

yrkeskategorier, än de individer som varit med i undersökningen. 

De två yrkesgruppernas olika inriktning på arbetsuppgifter kan ha haft betydelse för 

resultatets utformning. Arbetsuppgifter kan skilja sig markant mellan hemtjänst och 

personliga assistenter. Inom hemtjänst utför man ofta arbetsuppgifter hos flera olika 

personer, och då kan enskilda insatser inte vara alltför specificerade hos den enskilda 

vårdtagaren, då det innebär restid till nästa besök. Personliga assistenter är istället 

verksamma i direkt närhet till en vårdtagare, och utför därför arbetsuppgifter som kan 

vara exempelvis hantering av medicinteknisk utrustning eller såromläggningar av 

svårare karaktär. Ett syfte med att arbeta som personlig assistent är att göra vårdtagaren 

så självständig som möjligt. Detta kan innebära att vårdtagaren inte ges hemsjukvård 

eftersom det blir personliga assistenternas arbetsuppgift att hjälpa denne att ta sig till 

och från olika vårdinrättningar, vilket då kan innebära att vårdtagaren inte uppfyller 

kraven (ex tröskelprincipen) för att få hemsjukvård. Utifrån detta kan personliga 



 

26 
 

assistenter ha ett mycket begränsat eller nästan inget samarbete med den kommunala 

sjuksköterskan/distriktssköterskan, även om vårdtagaren har beviljats hemsjukvård. 

 

Författarnas ovana att genomföra intervjuer kan ha påverkat datainsamlingen under 

hela arbetets gång, då nya följdfrågor kan ha ställts i senare intervjuer, som följd av att 

författarnas insikt i deltagarnas situation ökat efter varje genomförd intervju. En tydligt 

strukturerad intervjuguide har som funktion att minimera sådana influenser. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver också hur ovana forskare oavsiktligt kan 

uttolka en underliggande mening i en text som egentligen inte finns där. 

 

Ett sätt att skapa trygghet var att intervjua deltagarna på deras arbetsplatser. Det går 

aldrig komma ifrån att inspelning av en intervju kan oroa deltagare i studier. Det är 

dock författarnas erfarenhet att samtliga deltagare slappnade av ganska snabbt efter 

intervjuns början. Efter avslutad intervju erbjöd författarna sina telefonnummer om 

funderingar skulle väckas hos deltagarna.    

 

Författarna bearbetade insamlat material i ett lösenordskyddat Googledokument, för att 

begränsa risken att någon obehörig kunde komma åt informationen. Alla utskrivna 

kopior under arbetets gång, förvarades i ett låst skåp tillsammans med två digitala 

diktafoner som användes under intervjuerna. Till skåpet hade endast författarna 

åtkomst. 

 

Intervjuerna var korta men innehållsrika. Det fanns deltagare med förhållandevis kort 

erfarenhet som kunde ge uttömmande svar, samtidigt som det fanns deltagare med lång 

erfarenhet, men som var mycket kortfattade i sina svar. Personliga relationer kan också 

ha påverkat resultatet då flera av deltagarna kände till författarna sedan tidigare och har 

arbetat med dem i den nya organisationen. Malterud (2001) beskriver förförståelse som 

inte bara negativt då det kan användas konstruktivt i analysen under förutsättning att 
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den har redogjorts tydligt. Forskarens eventuella egenintresse (eng. bias) måste också 

redogöras då det annars blir en förförståelse av detta. 

 

Det var svårt i början att fånga upp deltagarnas intresse för att delta i studien. Att 

författarna lämnade ut information både muntligt och skriftligt i samband med andra 

möten hos deltagarna kan ha varit fel, då tanken var att i så stor utsträckning som 

möjligt få spontant deltagande, utan att behöva påminna potentiella deltagare om att 

anmäla sitt intresse. Ett annat problem med att fånga upp deltagarnas intresse kan ha 

varit att denna typ av undersökningar är ovanliga på de undersökta arbetsplatserna, att 

intervjupersonerna kände en ovana eller nervositet inför sitt deltagande. Själva 

frågeställningen i sig kan ha varit avskräckande för potentiella deltagare då det 

handlade om författarna själva och deras kollegor. Olika följdfrågor har förekommit i 

intervjuerna, beroende på hur deltagarna svarade på kärnfrågorna. Under några 

intervjuer kunde en deltagare själv besvara en kärnfråga innan den hade ställts av 

intervjuaren genom att deras berättelse kunde handla om olika teman samtidigt och 

återkommande till en kärnfråga under intervjuns gång. 

 

5.3 Begränsningar 

Författarna jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård och kan ha samarbetat med 

någon eller några av deltagarna innan arbetet påbörjades. För att minimera risken för 

detta har författarna försökt undvika att intervjua omvårdnadspersonal på sin egen 

arbetsplats, för att minimera att en arbetsrelation påverkar vad deltagaren valde att 

berätta. Flera av deltagarna kände till författarna sedan tidigare och, har både arbetat 

med dem innan intervjuerna och kommer att göra det framöver, vilket kan påverka vad 

de valde att säga. Författarnas ovana av att genomföra intervjuer kan ha påverkat hur 

olika följdfrågor ställdes då författarnas förförståelse också kan ha påverkat 

följdfrågorna och/eller resultatet.  
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5.4 Forskningsetisk reflektion 

Författarna har i denna studie beaktat Helsingforsdeklarationen (2013) som värnar om 

deltagarnas integritet, t.ex. att inte deltagarna kan identifieras i resultatpresentationen. 

Av den anledningen har det inte angetts vem som står bakom citaten i resultatet.  Även 

Vetenskapsrådets (2002) fyra krav på vad forskning på människor bör innehålla för att 

upprätthålla en god forskningsetik har beaktats; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna fick i god tid både muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt för att därefter ge sitt 

samtycke till att delta. Deltagarna fick även information om att data skulle presenteras 

på ett sådant sätt att det inte skulle kunna spåras eller härledas till någon enskild 

deltagare. De fick slutligen information om att deras intervjuer endast fick användas i 

forskningssyfte. 

 

6. Slutsats 

Resultatet visar på att de flesta av deltagarna upplever en positiv förändring av deras 

arbetssituation efter att kommunen tog över ansvaret för hemsjukvården. Förbättrat 

samarbete mellan omvårdnadspersonal och kommunala 

sjuksköterskor/distriktssköterskor samt den ökade tillgängligheten bidrar till en ökad 

känsla av självständighet hos omvårdnadspersonalen. 

Sjuksköterskans/distriktssköterskans förmåga att samarbeta med andra yrkeskategorier 

spelar en central roll i vår studie då det är utifrån det ömsesidiga samarbetet som 

vårdkvaliteten kan säkerställas. Den upplevda känslan av förbättring ska ställas i 

relation till hur det var innan kommunen tog över, att det då inte fanns något samarbete 

att tala om. Att inom hemsjukvården kunna anpassa sig utifrån förändrade 

omständigheter och den åldrande befolkningens ökade vårdbehov, innebär att 

omvårdnadspersonalen och kommunala sjuksköterskor/distriktssköterskor behöver ha 

en ökad samarbetsförmåga och förutsättningar att kunna hantera än mer komplexa 

insatser i hemmet i framtiden. En viktig del för ett fungerande teamarbete är att alla 

medlemmars insats värderas lika. Vi hoppas att vårt studieresultat kan ha en klinisk 

betydelse för den kommunala organisationen, genom att ge ökad kunskap om hur 
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omvårdnadspersonal upplever samarbetet med den kommunala 

sjuksköterskan/distriktssköterskan, och om vilka förbättringsområden som finns för att 

kunna skapa än mer effektiva team i framtiden och därmed sträva efter bibehållen eller 

ökad vårdkvalitet. 

 

För att skapa en personcentrerad vård krävs det att olika professioner samarbetar. Ett 

sådant arbetssätt bör främjas inom den kommunala hälso- och sjukvården för att bidra 

till ett välfungerande samarbete mellan kommunens vårdprofessioner. Utvecklingen 

kan exempelvis även ske genom att skapa ett kommunalt kliniskt träningscenter där 

både simuleringsövningar och kliniskt lärande ger kommunens vård- och 

omsorgspersonal möjlighet att utveckla sina kunskaper både individuellt och i 

multiprofessionella team. 

 

6.1 Förslag på fördjupning 

Ytterligare forskning i ämnet kan göras med ett större urval, för att få fram ett mer 

generellt tillämpbart resultat. Fördjupade studier i multiprofessionellt lärande och 

samarbete inom hemsjukvården och dess yrkeskategorier, kan vara av stor hjälp för 

ansvariga och politiker inför framtida utformning av hemsjukvården. Det sannolikt 

största hindret för samarbetet ligger i överbryggningen mellan kommun och landsting, 

där problemet ligger i hur hanteringen av information mellan olika journalsystem får 

ske. Att utveckla enkla och effektiva kommunikationsvägar mellan kommun och 

landsting kan vara en viktig del att studera för att skapa goda förutsättningar för 

samarbetsutveckling inom den framtida kommunala hemsjukvården. 
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BILAGA 1 

Till enhetschefer. 

Hej! 

Vi är två studenter från Distriktssköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Vid sidan 

om studierna arbetar en av oss som sjuksköterska inom Intellektuell 

funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin, den andra arbetar som sjuksköterska inom 

den kommunala Hälso- och Sjukvården i Hemmet (HSIH). Innan kommunen tog över 

hemsjukvården var det landstinget som ombesörjde delegeringar av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter för många hemtjänstgrupper och personliga assistenter. Efter att 

kommunen tog över hemsjukvården har lite forskats på hur omvårdnadspersonal 

upplever samarbetet med sjuksköterskorna/distriktssköterskorna inom den nya 

organisationen. 

Syftet med studien är att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av 

samarbetet med kommunala sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Varje intervju kommer att ta ca 20-30 min, deltagandet är frivilligt och insamlat 

material kommer att hanteras konfidentiellt. 

Tacksam om tillstånd ges för att tillfråga er personal om deltagande i studien. 

Med vänlig hälsning. 

Jean-Paul Ikurakure               Handledare: Eva  Ericson-Lidman 

Michael Holmgren 
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Till omvårdnadspersonal. 

Hej! 

Vi är två studenter från Distriktssköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Vid sidan 

om studierna arbetar en av oss som sjuksköterska inom Intellektuell 

funktionsnedsättning och Socialpsykiatrin, den andra arbetar som sjuksköterska inom 

den kommunala Hälso- och Sjukvården i Hemmet (HSIH). Innan kommunen tog över 

hemsjukvården var det landstinget som ombesörjde delegeringar av hälso- och 

sjukvårdsuppgifter för många hemtjänstgrupper och personliga assistenter. Efter att 

kommunen tog över hemsjukvården har lite forskats på hur omvårdnadspersonal 

upplever samarbetet med sjuksköterskor/distriktssköterskorna inom den nya 

organisationen. 

Syftet med studien är att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av 

samarbetet med kommunala sjuksköterskor/distriktssköterskor. 

Varje intervju kommer att ta ca 20-30 min och deltagandet är frivilligt. Allt insamlat 

material kommer att hanteras konfidentiellt. Vi söker dig som arbetat minst 6 månader 

innan övergången och som arbetar minst 50% tjänstgöringsgrad. 

Tack på förhand till er som vill ställa upp. 

För att anmäla intresse, vänligen kontakta någon av oss på: 

070-xxxxxxx  eller mejla : jeanpaul.ikurakure@umea.se 

070-xxxxxxx  eller mejla: michaelholmgren@umea.se 

Med vänlig hälsning. 

Jean-Paul Ikurakure               Handledare: Eva  Ericson-Lidman 

Michael Holmgren 
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Kärnfrågor: 

Anonymt deltagande! Kön, ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet inom omsorg. 

 

Kan du berätta om samarbetet med sjuksköterska/distriktssköterska efter införandet av 

hemsjukvård? 

 

Om det finns några positiva erfarenheter av samarbetet, kan du beskriva dessa? 

 

Om det finns några negativa erfarenheter av samarbetet, kan du beskriva dessa? 

 

Hur upplever du förändringar (om några?) av dagens arbetsförhållande jämfört med 

tidigare? 

 

Hur upplever du sjuksköterskans/distriktssköterskans tillgänglighet under 

omvårdnadsarbetet samt den hjälp du får i olika omvårdnadssituationer, jämfört med 

tidigare? 


